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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 4 / 2554 
วนัจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
.............................................................................................................................................. 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ ์   กรรมการ  
3. อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    กรรมการ 
4. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     กรรมการ 
5. อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา    กรรมการ  
6. นางวาสนา ร าเพยพล     เลขานุการ      
7. นายกิฐิกรณ์  ยติุการ     ผูช่้วยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2554 และคร้ังที่ 3/2554  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแกไ้ขรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 ดงัน้ี 
  วาระที่ 2.3 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ 
   แก้ไขจาก ไม่เกิดการโหลดงานมากเกินไป  
   เป็น    ไม่เกิดภาระงานมากเกินไป 
 
 หลงัจากท่ีประชุมแกไ้ขรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2 / 2554 แลว้ จึงรับรองรายงานการประชุม 
 
 ในส่วนของรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3 / 2554 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 
 วาระที่ 2.1 ผลการสอบการศึกษาอสิระ 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประจ าภาค
การศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 ดงัน้ี 

 

ผลการสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ 

หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 

ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

วนัที่สอบ 
คร้ังที่
สอบ 

ผลการสอบ 
ก าหนดส่ง
เล่มแก้ไข 

1 525200006-6 นายกฤษฎา จนัทร์เดือน 

ผศ.ดร.วารุณี หวงั / 
ประธานฯ 

ข 3-เม.ย.-54 1 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

3-พ.ค.-54 
ผศ.ดร.ช านาญ  / 
กรรมการ 
อ.พรสวสัด์ิ / 
กรรมการ 

1 525200026-0 
นายคงฤทธ์ิ เหลืองไตร
รัตน ์

ผศ.ดร.วารุณี หวงั / 
ประธานฯ 

ข 3-เม.ย.-54 1 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

3-พ.ค.-54 
ผศ.ดร.ช านาญ  / 
กรรมการ 
อ.พรสวสัด์ิ / 
กรรมการ 

1 525200032-5 นายวรสิทธ์ิ แสนนามวงษ ์

ผศ.ดร.วารุณี หวงั / 
ประธานฯ 

ข 3-เม.ย.-54 1 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

3-พ.ค.-54 
ผศ.ดร.ช านาญ  / 
กรรมการ 
อ.พรสวสัด์ิ / 
กรรมการ 

 
  ทั้งน้ี ในส่วนของรายละเอียดการแกไ้ขเน้ือหาของนกัศึกษาแต่ละรายท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงแจง้ให้
เลขานุการหลกัสูตรฯ แจง้ไปยงันกัศึกษาใหแ้กไ้ขเน้ือหาตามท่ีคณะกรรมการสอบแนะน าและขอใหน้กัศึกษาส่งเล่มเน้ือหาให้
ทนัตามท่ีคณะกรรมการสอบก าหนดไว ้
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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 วาระที่ 2.2 ผลการสอบประมวลความรู้ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหท้ราบวา่ ตามท่ีหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยอีาคาร ไดจ้ดัใหมี้การสอบประมวลความรู้ส าหรับนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2553 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนั
เสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2554 นั้น ผลการสอบเป็นดงัน้ี 

 

ที ่ ช่ือ-สกลุ รหัสนักศึกษา ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 นายกฤษฎา จนัทร์เดือน 525200006-6 ผา่น  

2 นางสาวปัทมาภรณ์ รัตนประดบั 525200010-5 ผา่น  

3 นางคงฤทธ์ิ เหลืองไตรรัตน ์ 525200026-0 ผา่น  

4 นายคชา แสนทวสุีข 525200027-8 ผา่น  

5 นายทวพีงศ ์เซ็นทองหลาง 525200028-6 ผา่น  

6 นายพงษกร ศรีมณี 525200030-9 ผา่น  

7 นายวรสิทธ์ิ แสนนามวงษ ์ 525200032-5 ผา่น  

8 นายวรีะพงษ ์เหลืองสุวาลยั 525200033-3 ผา่น  

9 นายศิวดล อุปพงษ ์ 525200035-9 ผา่น  

10 นายสมชาย ไสวดี 525200036-7 ผา่น  

11 นายเอกวชิญ ์ช่ืนใจ 525200037-5 ผา่น  

 
  ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดข้อใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าประกาศผลการสอบอยา่งเป็นทางการและแจง้ให้
นกัศึกษาทราบต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 2.3 ผลการการศึกษาและก าหนดการสอบประมวลความรู้ (นายภควรรธก์) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหท้ราบวา่ ตามท่ีหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยอีาคาร จดัใหมี้การสอบประมวลความรู้ เพ่ิมเติม กรณี นายภควรรธก ์ศรเสนา ท่ีไม่ไดย้ืน่ค  าร้องขอข้ึนสอบ นั้น และ
ไดจ้ดัใหมี้การสอบประมวลความรู้ส าหรับนกัศึกษาคนดงักล่าว รายละเอียดการสอบเป็นดงัน้ี 

- ก าหนดการสอบ 
ก าหนดใหมี้การสอบประมวลความรู้ในวนัเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอ้ง 

Lecture 3  
- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ  เป็นประธานกรรมการ 
2. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    เป็นกรรมการ 
3. อ.นรากร พุทธโฆษ ์    เป็นกรรมการ 
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4. อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา    เป็นกรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ดงัน้ี 
1. นางวาสนา ร าเพยพล    เป็นประธานกรรมการ 
2. นางทศัวรรณ ศราภยั    เป็นกรรมการ 
3. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  

- แนวขอ้สอบ 
ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงแนวทางในการออกขอ้สอบประมวลความรู้ ซ่ึงท่ีประชุม

ไดส้รุปแลว้ก าหนดใหมี้กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทุกท่านออกขอ้สอบท่านละ 2 ขอ้ ขอ้ละ 1 วิชา รายละเอียดเป็น
ดงัน้ี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ  ออกขอ้สอบวิชา 802713 และ 802891 
2. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    ออกขอ้สอบวิชา 802702 และ 802704 
3. อ.นรากร พุทธโฆษ ์    ออกขอ้สอบวิชา 802714 และ 802723 
4. อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา    ออกขอ้สอบวิชา 802701 และ 802711 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์ ออกขอ้สอบวิชา 802703 และ 802712 
 

  ในส่วนของผลการศึกษาของนกัศึกษาคนดงักล่าว ท่ีประชุมไดพิ้จารณารับรองผลการศึกษา เพ่ิมเติม 
เน่ืองจาก นกัศึกษาไม่ไดด้ าเนินการลงทะเบียนและช าระธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึง
นกัศึกษาเพ่ิงด าเนินการขออนุมติัลงทะเบียนเรียนและจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาชา้เป็นกรณีพิเศษ และรายช่ือได้
ปรากฏในฐานขอ้มลูของมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้  
  ทั้งน้ี นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน จ านวน 2 รายวิชา และไดรั้บผลการประเมิน ดงัน้ี 

1. รายวิชา 802 711 สถาปัตยกรรมเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
อาจารยเ์จา้ของวิชา ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 

ล าดบั รหัสประจ าตวั เกรด ช่ือ-สกลุ หมายเหตุ 
1 525200031-7 B นายภควรรธก ์ศรเสนา  

 
2. รายวิชา 802 897 การศึกษาอิสระ  

อาจารยเ์จา้ของวิชา ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 
ล าดบั รหัสประจ าตวั ตลอดหลกัสูตร สะสม ลง ผ่าน เกรด ช่ือ-สกลุ 

1 525200031-7 B - 6 3 S นายภควรรธก ์ศรเสนา 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ ถ้ามี 
 วาระที่ 3.1 การจดัโครงการสัมมนาเครือข่ายทางพลงังานแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 5  
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงก าหนดวนัจดังานตามโครงการสมัมนาเครือข่ายพลงังานแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 5 ซ่ึงก าหนดจดังานในวนัท่ี 3-5 พฤษภาคม 2554 ณ จงัหวดัภูเกต็ ซ่ึงทางคณาจารยไ์ดแ้จง้ความ
ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตามโครงการดงักล่าวจ านวน 5 ท่าน นั้น ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่การเดินทางไปร่วม
โครงการ ไดย้กเลิกโครงการแลว้เน่ืองจาก คณาจารยมี์ภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง การจดังานประชุม
ดงักล่าวอยูไ่กลมาก จึงอาจท าใหไ้ม่สะดวกในการเดินทาง และมอบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ประสานไปยงั
คณาจารยท่ี์แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วม วา่โครงการดงักล่าวถกูยกเลิกแลว้ 
 
  ท่ีประชุมมี รับทราบ 
 
 วาระที่ 3.2 การจดัโครงการสัมมนาปรับปรุงหลกัสูตรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดวนัจดัโครงการสมัมนาปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ซ่ึงทางหลกัสูตรฯ ไดด้ าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตรฯ เสร็จเรียบร้อยแลว้ คงเหลือเฉพาะเสนอ
ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกพิจารณาหลกัสูตรฯ ก่อนเสนอใหท้างคณะฯ และมหาวิทยาลยัพิจารณาในขั้นตอน
ต่อไปนั้น ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณากลัน่กรองเล่มปรับปรุงหลกัสูตรฯ เป็นคร้ัง
สุดทา้ย โดยไดก้ าหนดวนัเวลาและสถานท่ีในการจดัโครงการสมัมนาปรับปรุงหลกัสูตรฯ ณ เข่ือนจุฬาภรณ์ จงัหวดั
ชยัภูมิ ระหวา่งวนัท่ี 28-29 พฤษภาคม 2554 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าโครงการและ
เสนออนุมติัโครงการในล าดบัต่อไป 
 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


